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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۸/۱۱/۱۰۱۱         : غوث جانبازترجمه

 منافع ملی
 : غفور لیوالشتهنو

 

         :تاضرین او را مخاطب قرار داده گفاز ح یک تن، آوردبه میان  را منافع ملیشخصی حرف از  در یک مجلس

 السؤچیست؟"  منافع ملیتو از  می نامی برای من ارزشی ندارد، من نمیدانم تعریف منافع ملیبرادر، آنچه تو  "

گوناگون  یاز آثار و کتب و نوشته ها هریک ،پروسۀ طویل بحث های تئوریکی شروع شد :را بر پا کرد  همهمۀ مذکور 

 ، ولی طرفین استدالل یکدیگر را نمیپذیرفتند.و متعدد یاد آوری میکرد

 و تشخیص آنها، طوریکه مورد قبول همه مردم قرار گیرد کاری باشد دشوار.  منافع ملیشاید تعریف  

 اینرا میتوان   منافع ملی، گردددرک  ستقیم اصطالحاتنی ممع شودو کوشش   ع را زیاد پیچیده نساختهوموضاگر   

 :تعریف کردطور 

نامیده  منافع ملید، ن" ارزش های که با موجودیت، انکشاف، هویت معنوی و مادی یک کشور ارتباط مستقیم داشته باش

، بوده  منافع ملیارزش های نامبرده در حقیقت  صدمه رسیدن به   ی که متضرر شدنمیشوند. ارتباط مستقیم بدان معن

 میگردد."  منافع ملییکه استحکام آنها باعث نیرومندی  در حال

کشور حین  ییمنافع اولیا داشتدفاع از تمامیت ارضی، حراست کشور از نفوذ شبکه های جاسوسی خارجی و در نظر   

البته میتوان از مثال  ارزیابی شوند.  منافع ملینمونه های از تالش برای استحکام  عقد قرار داد های بین المللی میتوانند 

  منافع ملیطرز تفکر اذهان عامه،   کوشش های فرهنگی، ،یشد؛ اصوالً در همۀ معامالت سیاسهای دیگر نیز یاد آور 

 د.نباید محور آنها باش اساساً و ایت مهم ارزیابی میشوند نه

؟ بطور مثال اگر !" این به چی معنی استیمبدان منافع ملی:" نباید منافع شخصی خویش را برتر از م کهبار ها شنیده ای   

خواسته از امکانات دولتی استفادۀ ناجایز مینمائیم، دست به سرقت و ان یما در یک ادارۀ دولتی ایفای وظیفه میکنیم و خدا

ن ضرر ، پس اینگونه اعمال ما به ملت و وطتر بسازیمرا بیش وت شخصی خوداختالس میزنیم تا از این طریق ثر

انتخاباتی و سیاسی به نفع خود و یا گروپ های   : در رقابتمثال دیگر ا کرده ایم.جف  منافع ملیمیرساند و در حقیقت با 

 مین روابط خودأرا زیر پا کرده ایم؛  ت  منافع ملیخویش را عملی نمیکنیم، بناًء   خود به مردم دروغ میگوئیم و تعهدات

کنند، باز هم  سد و کشور های دیگر منفعت حاصل رما ضرر ب نتیجۀ آن به منافع وطن با کشور های دیگر که در  سرانه

، تعصبات را به میان بیآورد و باعث ، اقدامی که وحدت ملی ما را جریحه دار بسازدما را خدشه دار میسازد منافع ملی 

کافی   مافع ملیبرای شناخت همه جانبۀ   یادشدهالهای  مث قرار دارد. منافع ملیرت با افتراق ملی گردد، نیز در مغای

ئل و ی را به دست دهند. خوانندگان عزیز شاید استدالل کنند که با اینگونه مسانیستند، مگر حداقل میتوانند یک تصویر کل

نیست، بلکه حرف   منافع ملیدر شناخت   مشکل  شک که همینطور است، ولی آشنا هستند؟ بلی، بدون مثال های ساده 

منافع و چرا منافع شخصی را باالتر از  خویش تا این حد بی تفاوت هستیم  منافع ملی از آن میرود که ما چرا در برابر 

را یک عادت و عمل   منافع ملیمنفعت های شخصی زیر پا نمودن   ؟ تا سرحدی که بخاطر دسترسی بهمیدانیم ملی 

یک ایدیالوژی سیاسی هموطنان بیگناه خود را به قتل میرسانیم، منازل شان را تاراج  برایوقتیکه یم؟ مشروع میدان

را به  می اندازیم، آثار موزیم ها میکنیم، تعداد کثیری از هموطنان خویش را به امر اجنبی ها به پولیگونها و زندانها

و از این  ارجی ها و بیگانه ها  شامل میسازیمی و سیاسی خخود را در حلقات استخباراتی، ایدیالوژیک فروش میرسانیم،

  زدهجبهات جنگ  به را عامعمل خویش شرمنده نمیشویم، به تعهدات خویش در برابر مردم وفا نمیکنیم، فرزندان مردم 

گانه ها " ، به پول بیامریکا و سائر کشورها میفرستیمپوهنتون های معتبر اروپا، روسیه،  و نازدانه های خود را به 

" را ایجاد مینمائیم که در حقیقت النه های نفاق ملی هستند و باالخره زمانیکه دستیابی به کرسی های بلند  یمراکز

 منافع ملی، این ها همه نمونه های خیانت به صرف از طروق نامشروع ممکن است و آنهم بخاطر تعمیل مقاصد شخصی

 میتوانند ارزیابی شوند.

به  اا ر، این تذکر مدر کشور خویش فراوان  دیدیم و کردیمحین انقالبات سرخ و سبز نمونه های موارد فوق الذکر را ما  

فاقد  منافع ملیاندک بوده و افغانهای متعهد به  منافع ملیاراکین و دست اندرکاران وفادار به آن نتیجه میرساند که تعداد 

 ، یک تناسب ناقص.صالحیت و قدرت هستند. یک رابطۀ بد

 چرا اینطور اتفاق می افتد؟  

اندک چیزی برای بزرگترین شجاعت زنده ماندن و  در کشور ما  در جریان جنگ های بیش از سی سال که طی آن

، در خارج باز بود "سوسیالیزم"از حالت عادی خارج شدیم. در داخل کشور دهن بوجی به اصطالح  خوردن داشتن بود،

، همۀ آنها فاقد ارزش های ملی بودند، به همین دلیل بود که به مصرف کردن و غارت آن پیریالیزم"از آن بوجی "ام

عادت کردیم. هنگام مهاجرت ها به کشورهای دیگر و اقامت در قلمروهای بیگانه، درد بی وطنی ما را آنقدر آزار داد 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ل در داخ مابزرگ شدند.  منافع ملیخبر از مفهوم بدینترتیب دو، سه نسل ما بی  چیز را از خود نمیدانستیم؛ چه  هیک

 "خواهد داشت؟ منافعی ملییک کشور اشغال شده دیگر چی  :"و با خود می اندیشیدیم کشور  شوروی ها را میدیدیم 

فکر کنند؟ از جانب دیگر تفکر حاکم طوری  منافع ملیمیتوانستند در بارۀ  همهاجرین افغان فاقد وطن بودند، پس چگون

یا ضد انقالب و یا هم کافر را به زبان آورده نمیتوانست، زیرا به او یا مرتجع،  " ملی "ل گردیده بود که کسی کلمۀ تحمی

 و کمونست اطالق میگردید.

کوتاه اینکه بی تفاوتی در برابر منافع ملی ریشه در بحران سی ساله دارد که ملت آزار دیده و جنگ زدۀ ما قربانی   

 ستمرار آن میباشد.تاثیر نامیمون و ا

مفهوم منافع ملی باید تبلیغ و معرفی گردد؛ ما به یک حکومت ایدیال که از طرف  بیداری و روشنگریطی مراحل    

به تشکیل دهد، و  دیگر  منافع ملییک رهبری ایدیال اداره شود ضرورت داریم، حکومتی که محور فعالیتش را تضمین 

بت های نماید. هکذا در کار است تا احزابی به میان آیند که بنیاد رقانرا زیر پا  منافع ملیخاطر استمرار قدرت خویش 

که  د، و ثابت بسازنمعیار کسب نموده ملت را از همینتشکیل بدهد و اعتماد منافع ملی  سیاسی آنها را دفاع و توسعۀ

 از حیات شان هم بیشتر اهمیت و ارزش دارد. منافع ملی

اشخاصی قرار گیرد که از هرگونه عادت رشوه ستانی، اختالس، سائر عواید نامشروع مبرا  ادارۀ کشور باید در دست  

اینها باید گاه گاهی  ،تنظیم های که آنها را به قدرت رسانیده اند تقسیم نکنند، برعکس دارائی های دولتی را  با بوده و 

که اندک چیزی به خوردن  بی بضاعت افغان ۀخانواد یک  قبول زحمت نموده قسمتی از معاش دولتی خود را با اعضای

 دارد تقسیم کنند.

را که فاقد موتر و منزل خویش صادق نیستیم، از این بابت است که تا کنون نمیتوانیم ماموری بلند پایۀ  منافع ملیما به   

، تا اعتماد انی شوندو یا هم در خانۀ کرائی زندگی کند بیابیم، چنین یک  طرز العمل و اخالق باید همه گ شخصی بوده 

 مردم به دست آید.

پوهنتونها، احزاب، جوامع مدنی،مولفین نصاب تدریسی، مطبوعات، سازمانهای اجتماعی، دانشمندان، سیاستمداران و  

 کارشناسان میتوانند :

 و آنرا تبلیغ نمایند؛ تعریف را  منافع ملی. ۱

 به میان آورند؛ منافع ملیمیکانیزم و اصول مشخص را برای حراست از  .۱

را زیر پا مینمایند، تا بدینوسیله تفهیم شده باشد که خیانت در برابر  منافع ملی نهائی که مجازات آایجاد سیستم  برای  .۳

تانی افغانی رشوه سصد  برایپایان رتبه معنی نیست که مامورالبته این بدان  منافع ملی چی عواقبی به بار خواهند آورد؟

 ، و زور آوری که به شبکه های جاسوسی بیگانه فروخته شده معافیت حاصل کند.گرفته قراری مورد پیگر

عملی آنها بر بنیاد منافع ملی گذاشته شده باشد اشد ضرورت  -افغانستان به ایجاد احزابی سیاسی که خط مشی علمی 

کودکستان، مکتب و پرورشگاه ها هد بود تا به کودکان خویش در خانه، اخو این. اما مهمتر و پیشقدمتر از همه  دارد

تا  مبیاموزی پاک ، قلوبریزی ، عرقمادر، عشق به افغانستان را با شیررا تشریح نمائیم "منافع ملی"مفهوم و ارزش 

 :بار آیند  آتیعلم و عمل  نسل های آیندۀ ما با

 

 نستان آباد!افغا دوستی با و قبل از همه تقوا، ایمان،               

 

 پایان

 

 
 


